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månadens aktie - edgeware

Eftersom börsvärdet i edgeware har halverats i år var 
det positivt att fem insynspersoner köpte efter bolagets 
rapport den 4 maj. Bland köparna återfinns VD Karl 
Thedéen, styrelseordförande Michael Ruffolo och 
finanschefen Steeve Führ som gjorde sitt första köp. 
Köpen är dock små och det totala värdet uppgår endast 
till 343 000 kronor. Ledningens ägande är sedan tidigare  
litet och därför skulle vi se positivt på fortsatta köp.

en gloBal överBlick
 
Insiderindex räknat över samtliga länder noterades till 129, 
varav Spanien hade högst enskilt index med 186. Landets 
spelregler ändrades dock diametralt den 31:e maj, då 
premiärminister Rajoy fälldes i en misstroendeförklaring, 
vilket gör framtiden svårförutsedd.

I Grekland noterades indexet till 161. Indexet har svängt 
kraftigt där under året men på kort sikt har det varit en bra 
indikator över börsriktningen den kommande månaden. I 
januari noterades indexet till 3 varpå börsutvecklingen i 
februari var -6,2%. Motsvarande siffror för index och 
börsutvecklingen kommande månaden för februari var 
36/-9,9%, mars 140/+17,9%, och april 47/-18,7%. Håller 
mönstret i sig ska Atenbörsen följaktligen stiga i juni.

högsta och lägsta insiderindex gloBalt

Utvecklingen av edgewares aktie i maj.
Ringarna visar antalet insynsaffärer och staplarna nettovolymer (SEK)
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dagligvaror 42% (53)

energi 67% (18)

finans 94% (98)

fastigheter 81% (62)

hälsovård 85% (217) 

indUstrivaror 70% (193) 

informationsteknik 61% (237)

material 55% (38) 

sällanköpsvaror 89% (158)

teleoperatörer 100% (6) 

insiderindex noterades i maj till 109 och insynspersonerna köper nu ungefär i den 
utsträckning man förväntar sig. Den normala insynshandeln kommer dock efter 
sju raka månader med en mycket högre köpandel än normalt. I april var mediankö-
pet något högre än mediansäljet vilket var en positiv observation. Även om 
medianköpet i maj (109 tkr) var något lägre än mediansäljet (127 tkr) är det alltjämt 
positivt då säljstorlekarna historiskt har varit betydligt större än köpstorlekarna.

stockholmsBörsen har bara stigit med 0,7 procent sedan den höga köpandelen 
påbörjades i oktober. Det talar för att det finns utrymme för uppgångar under 
sommarmånaderna. Allra positivast är insiders i finans- och sällanköpsbolag. 
Köpandelen är där 94 respektive 89 procent den senaste tremånadersperioden.

de i särklass största insynsaffärna gjordes av Stefan Persson i H&M. Totalt 
köpte Persson för hela 4,6 miljarder och det gjorde Sverige till det land med högst 
nettoflöde i insynshandeln.

Bolag med flest aktiva insiders
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Insiderfonders Insiderindex är ett mått 
på insiders köphumör på en skala 0-200. 
Ett högt indexvärde visar på optimism 

och vice versa. 
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